
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗНАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 

від 12 листопада 2020 року                                                                                  №1207
с. Дмитрівка

Про внесення змін до рішення сільської ради 

від 18 грудня 2019 року №551«Про сільський бюджет 

Дмитрівської сільської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік (код бюджету 11514000000)»

На підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, розпоряджень голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 29 жовтня 2020 року №712-
р «Про перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», від 

03 листопада 2020 року №731-р «Про затвердження розподілу додаткового  

обсягу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на 2020 рік» Дмитрівська сільська рада об’єднаної 
територіальної громади

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити доходи загального фонду сільського бюджету за рахунок:
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 37 561  грн. та 

направити на видатки загального фонду по КПКВ 0611020 «Надання загальної 
середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

у сумі 64 391 грн. та направити на видатки загального фонду по КПКВ 1020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))».
2. Змінити напрямок субвенції районному бюджету Знам’янського району 

для фінансування:
районної комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на 

2018–2020 роки у сумі 10 000 грн.: з надання одноразової матеріальної допомоги 

та направити на забезпечення компенсаційних виплат відповідно до постанови 

КМУ від 23 вересня 2020 року №859.



районної програми цивільного захисту Знам’янського району на 2016 – 2020 

роки у сумі 80 280 грн. на фінансування:
управління праці і соціального захисту населення – 42 000 грн. на здійснення 

компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян;
районної комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на 

2018–2020 роки у сумі 38 280 грн. для забезпечення компенсаційних виплат 
відповідно до постанови КМУ від 23 вересня 2020 року №859.

3. Перемістити кошти субвенції районному бюджету Знам’янського району з 
районної програми цивільного захисту Знам’янського району на 2016 – 2020 роки 

у сумі 68 595 грн. направивши на КПКВ 0110150 для придбання засобів 

індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів.
4. Залучили залишок коштів спеціального фонду сільського бюджету у сумі 

8103,63 грн. та направити їх на видатки спеціального фонду сільського бюджету 

по КПКВ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів».
5. Перерахувати до загального фонду бюджету Дмитрівської сільської ради 

залишок коштів спеціального фонду від надходжень податку з власників 

транспортних засобів в сумі 549,34 грн. у зв’язку із втратою чинності Закону 

України від 11 грудня 1991 року №1963-ХІІ «Про податок з власників 

транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» та відсутністю 

відповідних бюджетних призначень.
6. Внести відповідні зміни до показників сільського бюджету, визначених у 

додатках 1, 2 до рішення сільської ради від 18 грудня 2019 року №551 «Про 

сільський бюджет Дмитрівської сільської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік (код бюджету 11514000000)» (додаються);
викласти додатки 3, 4, 5 до рішення сільської ради від 18 грудня 2019 року 

№551 «Про сільський бюджет Дмитрівської сільської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік (код бюджету 11514000000)» у новій редакції (додаються);

викласти додатки 1, 2 до рішення сільської ради від 21 лютого 2020 року 
№625 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 18 грудня 2019 року 
№551 «Про сільський бюджет Дмитрівської сільської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік (код бюджету 11514000000)» у новій редакції (додаються).

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань бюджету, фінансів, економічного та соціального розвитку 

(О. Хомовський).

Дмитрівський сільський голова                                               Н.СТИРКУЛЬ


